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बफचाये न्मूमॉकक  ळशय फयफाद शोत शोते. ततथ ं
ळाऱा, ऩुर, दलाखाना, अश्ननळाभक दराच ेउऩकयणे 
मांची बमानक अलस्था शोती. शे वगऱं एका भोठ्मा, 
रारची, भाणवाभुऱे शोत शोतं. तो नेशभी हशऱ्माची 
टाम पऩन रालत अवे. त्माच ंनाल पलसरमभ भॅयी 
ट्लीड  शोतं, कायण तो ळशय चारलत अवे, म्शणून 
वगऱे त्मारा "फॉव“ म्शणत अवत. फॉव" ट्लीड 
पलचाय कयत अवे की ळशयाच ेवायी वंऩत्ती पक्त 
त्माच,े आणण त्माच्मा सभत्रांची शोती. 

न्मूमॉकक  च ेरोक खूऩ दुुःखी शोते. त्मांना 
कळाशी प्रकाये "फॉव" ट्लीडऩावून वुटका शली शोती. 
ऩण त्मांना स्लतुःरा अवशाय्म लाटत शोते. त्मांना 
एका चॅपऩमन ची गयज शोती. एक हदलव तो 
चॅश्म्ऩमन आरा. थॉभव नास्ट  नालाच्मा एका लतकभान 
ऩत्राचा फेधडक व्मंगचचत्रकाय. त्माने आऩल्मा 
व्मंगचचत्रांच्मा वाशाय्माने वगळ्मा जगारा दाखलून 
हदरे शोते की "फॉव" ट्लीड लास्तलात ककती नीच 
लृत्तीचा भाणूव आशे. 
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शी कशाणी त्मा दोन भाणवांळी आशे जमांनी 
गृशमुद्धाच्मा नंतय अभेरयकी याजनीतीत इततशाव यचरा. 
त्मातरा एक, पलसरमभ भेयी ट्लीड, न्मूमॉकक   ळशयातल्मा 
वयकाय भध्मे एक खूऩ  ळश्क्तळारी  व्मक्ती शोते. 
जमांनी स्लतुःरा आणण आऩल्मा सभत्रांना भाराभार 
कयण्मावाठी  अप्राभाणणकऩणे आऩल्मा ळक्तीचा 

दरुुऩमोग केरा. दवूयी थॉभव नास्ट - एक व्मंगचचत्रकाय 
शोता जमारा अवं लाटत शोते की तो आऩल्मा 

व्मंगचचत्राद्लाये त्मा फदभाळ रोकांचा ऩदाकपाळ करु 
ळकतो आणण भ्रष्ट याजतनतीळी रढू ळकतो. भग त्माने 
आऩरे व्मंगचचत्र प्रकासळत केरे आणण ट्लीडरा वत्तेतून 

शटलण्माव भदत केरी. शी आधुतनक अभेरयकेच्मा 
याजकीम व्मंगचचत्राचा ऩामा शोता.  



खऩू ऩूलीची गोष्ट आशे. हशऱ्माची 
भोठी टामपऩन रालणाया एक फदभाळ भनुष्म 
न्मूमॉकक  ळशय चारलामचा. 

त्माच ेनाल पलसरमभ भॅयी ट्लीड शोता. 
ऩण वगऱे त्मारा "फॉव"  म्शणत शोते. 



"शॅरो, फॉव,"  कोऩऱ्मात उबा 
ऩोरीव म्शणत अवे.. 

प्रत्मेकजण जमारा त्माच ेउऩकाय शले 
शोते,तो त्मारा "शॅरो, फॉव,"  म्शणत अव.े 



रोकं त्मारा "फॉव“ म्शणत कायण तो टाऊनी 
शॉरचा प्रभुख शोता. ततथ ंरारची रोक एकत्र 
जभत आणण ळशय रुटण्माची मोजना आखत.  

 जेव्शा तो  सवटी शॉर कपयामरा मेई तेव्शाशी 
रोक त्मारा "फॉव"  म्शणत अवत. 

"फॉव,  कृऩमा आऩण भाझ्मा जागेलय फवा,” 
भेमय म्शणे. 

टैभनी शॉर  



त्माने ट्लीडरा त्माच ेऩाम टेफरलय ठेलू 
हदरे आणण ळशयातल्मा ळाऱा, दलाखाने, ऩूर 
आणण इतय गोष्टीलय ककती ऩैवे खचक केरे 
जालेत शे शी ठयलू हदरं. जो ऩैवा खऩू कभी 
शोता. 
 

"फाकी वाया ऩैवा टभनी शॉर भध्मे 
भाझ्मावाठी आणण भाझ्मा सभत्रांवाठी आशे,” 
ट्लीडने शवत म्शटर.ं आणण भग त्माने ऩैवे 
एका भोठ्मा गोणीत बयरे आणण तो ततथनू 
तनघून गेरा.  



यस्ते खयाफ अवरे तयी "फॉव“रा 
त्माची काशी ऩलाक नवामची.  

जय भुरांच्मा दधुात भावमा ऩडत अवल्मा 
तयी त्माची "फॉव“रा काशी ऩलाक लाटामची 
नाशी.  



त्मारा पक्त आऩल्मावाठी भोठ-भोठ्मा 
हशऱ्माच्मा टामपऩन शव्मा अवामच्मा.. 

 भग काशी नायाज नागरयकांनी एक फैठक फोरालरी. 
“आऩण एक नलीन भेमय तनलडामरा शला आणण फॉव 

ट्लीड आणण टाऊनी शॉररा ळशय फयफाद कयण्माऩावून 
लाचलरे ऩाहशजे,” ते म्शणारे.  

ज्वेऱरी स्टोर  



त्मा फैठीकीफाफत ऐकून "फॉव" ट्लीड पक्त 
शवरा. त्माने न्मूमॉकक  भध्मे येल्लेबरून अनोऱखी 
रोक आणरे आणण आऩल्मा इच्छेनुवाय त्मांना  
भतदान कयामरा रालरे.  

तो म्शणारा, “भरा ऩाहशजे ते भी 
खयेदी करू ळकतो, भरा कोणी योख ू
ळकणाय नाशी.” 

हमारा प्यारा ट्वीड! 



टाऊनी शॉर भध्मे "फॉव" ट्लीड त्माच्मा 
टोऱीच ंगाणं ऐकून खऩू खळु झारा आणण 
त्मांनी टाळ्मा लाजलल्मा.  

आता "फॉव" ट्लीडचा  चगयोश ळशयारा 
आऩल्मा स्लयांनी रुटू ळकणाय शोता.  

"फॉव ट्लीड एक शंवभुख एक चांगरा सभत्र 
आशे"  टोऱी यात्री उसळयाऩमतं गात शोती.  



एक हदलव थॉभव नास्ट नालाचा एक आहटकस्ट  
जो  कुठेतयी दयू गशृमुद्धाच ेव्मंगचचत्र काढत शोता, 
न्मूमॉकक रा आरा.  

जमा षणी नास्ट  आऩल्मा गाडीतून उतयरा, 
त्मारा रगेच कऱरे की काशीतयी गडफड आशे. 

त्माने फतघतरं की रोक खयाफ 
घयात याशण्मावाठी भजफूय आशेत. 
आणण भुरांना खेऱण्मावाठी कुठेशी 
चांगरी जागा नाशी.  



 त्माने जऱणायी घयं ऩाहशरी, पामय-

बिगेडच ेरोक आऩल्मा जुन्मा, तुटरेल्मा 
वाधनांनी आग पलझलण्माव अवभथक शोत.े. 



“मावाठी कोण दोऴी आशे?”  
थॉभव नास्टन ेपलचायर.ं. 

"फॉव ट्लीड," रोकं शऱूच कुजफुजरे.  

"पलसरमभ भॅयी ट्लीड!" नास्ट म्शणारा.  

“भी त्माच्माफाफत तेव्शा ऐकरं शोतं जेव्शा भी एक 
छोटा भुरगा शोतो.” 

त्माने तय ळशयारा भदत कयामरा शली. ऩण अवं 
लाटतं की तो पक्त स्लतुःरा भदत कयत आशे. 



नास्ट वयऱ लतकभानऩत्राच्माऑकपव भध्मे गेरा. 

“भी भाझ्मा रेखणीने आणण ळाईने, न्मूमॉकक  
ळशयारा फॉव ट्लीडऩावून भुक्ती देईन,” नास्टने लचन 
हदर.ं 

नास्टने एक  व्मंगचचत्र काढरं जामत त्माने 
"फॉव" ट्लीडरा एका पलळार चोयाच्मा रुऩात 
दाखलरं जमाच्माऩमतं कामदा ऩोशच ूळकत नव्शता.   



त्माने अजून एक व्मंगचचत्र काढरे 
जमात त्माने "फॉव" ट्लीडची ऩुयी 
टोऱीरा चोयांवायखे दाखलरे.  

त्मांनी रोकांच ेऩैवे चोयरे, शो शेच ते चोय आशेत. 

 अजून एक व्मंगचचत्र काढरे त्मात त्माने 
टाऊनी शॉररा एका बुकेल्मा लाघाच्मा रुऩात  
अवशाय्म रोकांना खातांना दाखलरे. 



लतकभान ऩत्राने व्मंगचचत्र रगेच छाऩरे. 

जेव्शा रोकांनी थॉभव नास्ट ने काढरेरे 
"फॉव" ट्लीड आणण टाऊनी शॉरच ेचचत्र फतघतरे 
तेव्शा रोक खदुखुदु ूशवरे.  

ऩण एक भाणूव अश्जफात शवरा नाशी. तो कोणी दवुया 
नव्शता तय स्लतुः "फॉव" ट्लीड शोता.  

"नास्ट! नास्ट!"  तो म्शणारा. 
“तो चचभण्मांची आणण पुरांची चचत्र ंका काढत नाशी? 

त्माने आम्शांराच का चनुा रालरा?” 
आणण शे म्शणत "फॉव" न ेलतकभानऩत्राच ेळंबय तुकड ेकेरे.  



"फॉव" ट्लीड लतकभानऩत्र खयेदी 
कयत याहशरा आणण ते पाडत गल्री-
गल्रीत ऩऱत याहशरा. 

ऩण आता खऩू वाये लतकभानऩत्र 
थॉभव नास्टच ेचचत्र छाऩत शोते.  

आता जास्तीत जास्त रोक ते 
व्मंगचचत्र फघून शवू रागरे शोते. 



एक चचत्रात "फॉव" ट्लीडच्मा डोक्माच्मा 
जागी ऩैळांची थरैी दाखलरी शोती.  

एका व्मंगचचत्रात  "फॉव" ट्लीड स्लतुः 
तनलडणुकीतरी भते भोजतांना दाखलरे शोते.  

एका अन्म व्मंगचचत्रात "फॉव" ट्लीडरा 
एका लगाकत दाखलरं शोतं. तो ळाऱेतल्मा 
भुरांना शे वांगत शोता की त्मांनी कळाप्रकायची 
ऩुस्तके लाचामरा शलीत.  

नलीन फोडक की सळषण   

स्लतुः भत 
भोजण्मात ककती 

भजा आशे. 



“भरा मा गोष्टीची अश्जफात ऩलाक नाशी की लतकभानऩत्र ं
काम म्शणत आशेत! कायण की खऩू वाऱ्मा रोकांना 
लाचताच मेत नाशी.! 

ऩण ते व्मंगचचत्र! फाऩये, तोफा! 
त्मांचा अथक तय कोणीशी वभजू ळकतो. "फॉव", टाऊनी 

शॉर भध्मे आऩल्मा टोऱक्मालय ओयडरा. 
मालेऱी टोऱक्मातल्मा कोणीशी "फॉव" चा कोणताशी 

जमजमकाय केरा नाशी. 

"फॉव" ट्लीड  खऩुवाये ऩैवे घेलून लतकभानऩत्राच्मा 
ऑकपवभध्मे गेरा आणण त्मांना खयेदी कयण्माचा 
प्रत्मन केरा. 

"भाफ़ कया, आम्शी पलकाऊ नाशी,” लतकभानऩत्रलारे 
म्शणारे.  



भग "फॉव" थॉभव नास्टकड ेगेरा आणण 
त्माने त्मारा खयेदी कयण्माचा प्रमत्न केरा.  

"षभा कया, भी ऩण पलकाऊ नाशी,” 
व्मंगचचत्रकाय म्शणारा.  

ळलेटी, थॉभव नास्टच्मा व्मंगचचत्रांभुऱे, ळशयातरे 
वगऱे रोक एकत्र आरे आणण त्मांनी टाऊनी शॉर 
रा शयलून वत्तेतून फाशेय काढरं. 

नास्टने अजून एक व्मंगचचत्र काढून जमात 
इळाया हदरा शोता की चोय आता हशवकालून 
घेण्मावाठी ळशयालय आक्रभण करू ळकतात.  



१८७१ भध्मे "फॉव" ट्लीडरा अटक झारी 
आणण त्माच्मालय खटरा चारलरा गेरा.  

 ळशय रुटण्माचा दोऴ त्माच्मालय शोता. 

 “भी तुरा फाया लऴक तुरंुगात याशण्माची 
सळषा देत आशे,” न्मामाधीळ म्शणारे.  

"फॉव" ट्लीड तुरंुगात गेरा. 

“शा तय आऩल्माऩेषा भोठा फदभाळ 
आशे,” इतय अऩयाधी म्शणारे जेव्शा त्मांनी 
"फॉव“ रा तुरंुगात मेतांना ऩाहशरं.  



ऩण एका यात्री - 

"फॉव" ट्लीडने एका गाडकरा राच हदरी आणण 
तुरंुगातून ऩऱून गेरा.  

"फॉव" ट्लीड एका जशाजालय चढून वभुद्र ऩाय 
करून खऩू दयू तनघून गेरा.ळलेटी तो उन्शाच्मा 
देळात स्ऩेन भध्मे ऩोशचरा.  



ततथ ं"फॉव"ट्लीडने स्लतुःरा एका भूऱ तनलावीच्मा 
रुऩात रऩपलण्माचा प्रमत्न केरा.  

ततथ ंत्माने हशऱ्माची टामपऩन ऩण रालरी नाशी.ऩण 
एका भाणवारा तो खऩू ओऱखीचा लाटरा. 

“तो "फॉव" ट्लीड आशे! भी त्मारा लतकभानऩत्रात  

थॉभव नास्टच्मा छाऩरेल्मा व्मंगचचत्राभुऱे ओऱखरं,” 
त्माने ऩोसरवांना वांचगतरं. 

"फॉव" ट्लीडरा त्माची सळषा ऩूणक 
कयण्मावाठी ऩयत न्मूमॉकक भध्मे आणरं गेरं. 
मालेऱी तो तुरंुगातच याहशरा. तो ततथचं गरयफीत 
भेरा. 



थॉभव नास्ट लतकभानऩत्रावाठी व्मंगचचत्र काढत 
याहशरा.त्माने आऩल्मा व्मंगचचत्रात डभेोके्रहटक ऩाटीरा  

एक “गाढल” आणण रयऩश्लरकन ऩाटीरा “शत्ती ” 
दाखलरं.  

नास्टरा णिवभव आलडत शोता. म्शणून 
त्माने वांताक्राझची अनेक काटूकन्व काढरी. 
त्माभुऱे वांता कवा हदवत शोता शे नास्टच्मा 
चचत्राभुऱे प्रत्मेक हठकाणच्मा भुरांना कऱरे 
आणण त्माचा वांताक्राझ रोकपप्रम झारा.  



जेव्शा थॉभव नास्ट  व्मग्र नवे तेव्शा तो 
फऱ्माचदा ळशयातल्मा यस्त्मालय खेऱणाऱ्मा 
भुरांफयोफय खेऱत अवे. “भुरांच्मा एका भस्त 
जगात जगामरा शलं म्शणून भी काटूकन काढतो,” 
त्माने भुरांना वांचगतरं.  

वभाप्त 


